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Besvarelse: Budgetforhandlinger, budget 2021 – 2024 
 
Besvarelse af spørgsmålene 4 og 5 fra budgetforhandlingen 1. runde. 

 
Spørgsmål 4:  
Kommunes budget og udgifter for tolk i kommunen i 2018, 2019, 2020 og 
2021. 
 
Svar:  
Vedlagt forefindes kommunens budget og udgifter til tolk i kommunen for 
årene 2018, 2019, 2020 og 2021. 
 
Af budgetoversigten fremgår, at der er et afgrænset tolkebudget på 
politikområde 70 og 80 (6.51). 
 
Budgettet for 2020 samt 2021 og fremefter, er reduceret med 110.000, - 
kr. årligt som følge af et skift fra brug fra fremmøde tolkning til øget brug 
af video- samt telefontolkning, hvilket er i overensstemmelse med 
budgetreduktionen på politikområde 70 - EBU5 år 2020. 
 
Forklaringen på stigningen på 6.51 skal ses i lyset af, at integrationsborgere 
udgår af målgruppen for integrationsprogrammet og til en anden af 
jobcentrets målgrupper, hvor der fortsat er behov for benyttelse af 
tolkning. 

  
Spørgsmål 5:  
Her efterspørges en oversigt, der redegør for alle budgetposter / puljer på 

integration/udlændinge/hjemsendelsesområdet med potentiale, hvor der 
ses at være to typer.  
Den ene er budgetposter, der ikke er lovpligtige, hvor vi i realiteten kan 
reducere det vi forhandler os frem til. Den anden er de budgetposter, der 
er lovpligtige, hvor de må og skal være muligt at indregne udviklingen i 
antallet af integrations-/migrantpersoner (et omvendt udgiftspres og nogle 
af de positiver, der blev nævnt flere gange i går). 
 
Svar: 
Integrationsområdet er relativt tæt reguleret med proces- og indholdskrav 
fra integrationsministeriets side.  

 

Notat 
Vedrørende  
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Bortset fra aktiviteter, der tidligere har været finansieret af EBUs 
integrationspulje, udføres der ikke indsatser, som vi ikke skal udføre iflg. 
Loven på området, men der er selvfølgelig mulighed for at levere 
sagsbehandling og indsatser på forskelligt service- og kvalitetsniveau og 
dermed på forskelligt udgiftsniveau. 
 
Der henvises i øvrigt til figur 7.6 og 7.7 s. 22-23 i Jobcenterbenchmark 
2020, der er en del af budgetmappen.  
Heraf fremgår det, at opgaveløsningen, i form af sagsbehandling og indsats 
på integrationsområdet, er 20-25 pct. billigere i Hørsholm Kommune end i 
sammenligningskommunerne. Det fremgår dog også, at enkelte 
kommuner løser opgaven billigere end Hørsholm Kommune. 
 
Det fremgår af de to tabeller på hvilke områder Hørsholm Kommune er 
billigere end sammenligningskommunerne. Ligeledes fremgår det på, 
hvilke områder enkelte kommuner er billigere end Hørsholm Kommune, 
herunder om det er vedr. sagsbehandling, virksomhedsindsats, 
uddannelse, øvrig vejledning og opkvalificering, mentor, administration, 
ledelse mv. 
 
 
 



Kommunes budget og udgifter for tolk i kommunen i 2018, 2019, 2020 og 2021

BUDGETOVERSIGT

Arbejdsmarked 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021

Korrigeret Budget Forbrug Korrigeret Budget Forbrug Korrigeret Budget Forventet Forbrug Korrigeret Budget Forventet Forbrug

Pol.70

Tolkeudgifter 5.60.014 170.000 498.244 425.100 384.366 200.000 150.000 200.000 150.000

Pol.80

Tolkeudgifter 6.51 39.100 24.528 38.100 55.092 38.900 55.000 55.000 55.000

I alt 209.100 522.772 463.200 439.458 238.900 205.000 255.000 205.000


	Spr 4 og 5 Tolke og integration
	Spr 4 Tolke - bilag

